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Programul EURODYSSEY

EURODYSSEY, este primul program al ARE, creat în 1985, şi are ca scop

îmbunătățirea șanselor tinerilor europeni de a se integra în viața de muncă, oferindu-le

posibilitatea unei experiențe de muncă în străinătate.

Programul Eurodyssey se bazează pe cooperarea interregională. Regiunile vizează

crearea de parteneriate pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a teritoriului

lor, încurajarea mobilității profesionale a tinerilor, internaționalizarea capitalului uman,

precum și promovarea schimbului cultural.



Obiectivele programului:

 oferă tinerilor europeni calificați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani (vârsta variază în funcție de

regiune), care locuiesc în regiunile active în cadrul programului Eurodyssey, șansa de a efectua un

stagiu practic de trei până la șapte luni într-o afacere sau instituție

 ajuta și favorizează tranziția tinerilor pe piața muncii

 oferă tinerilor oportunități de a-și lărgi orizontul cultural și profesional,

 abordarea cu succes a șomajul în rândul tinerilor și gestionarea resurselor umane

 transformarea tinerilor în ambasadori ai regiunii lor.

Principiile programului:

Autonomia

Fiecare regiune este liberă să definească propria sa metodă de gestionare a programului, cu

condiția ca această metodă să respecte regulile de bază și reglementările. Regiunea este liberă să

își aleagă propriile criterii de finanțare și poate solicita fonduri europene pentru a cofinanța

sistemul.

Reciprocitatea

Fiecare regiune finanțează cursanții europeni veniți și se angajează să-și trimită proprii stagiari în

alte regiuni europene.

Reţeaua

Eurodyssée se bazează pe o rețea de parteneri organizată între regiuni: schimburi de experiență și

cooperare interregională.



Cui se adresează programul Eurodyssey ?

Programul de schimb Eurodyssey este destinat tinerilor cu vârste între 18 și 30 de

ani, fiind unul dintre cele mai reprezentative programe ale Adunării Regiunilor

Europene de-a lungul timpului. În cei 35 de ani de existență, au beneficiat de acest

program peste 51.000 tineri din întreaga Europă.

Stagiul le oferă acestora șansa unor experiențe multiculturale, posibilitatea de a

cunoaște o limbă străină, un schimb de experiență internațional și contribuie în același

timp, ca un liant, la consolidarea marii familii de cetățeni europeni.

Programul se desfășoară în cadrul unei rețele de parteneriate între regiuni, destinate

schimburilor de experiență şi cooperării interregionale bazate pe reciprocitatea

practicilor.



Eurodyssey în judeţul Timiș

Județul Timiş este o prezență activă în cadrul programului Eurodyssey începând cu

anul 2007.

De-a lungul timpului a găzduit tineri din Europa care au efectuat stagii de practică în

diverse domenii de activitate, prezența acestora fiind benefică promovării județului.

Bazându-se pe principiul reciprocității, tineri din județul nostru au beneficiat, la rândul lor

de această oportunitate, participând în cursul anilor trecuți la schimburi de experiență pe

diverse domenii de activitate.



 Reprezentanții Consiliului Județean Timiș îi pot îndruma pe tineri în

ceea ce privește procedura de depunere a dosarului pentru găsirea unui

stagiu de practică în instituții și companii dintr-o regiune europeană,

membră în program.

 Cei interesați pot să aplice la un stagiu deja existent, publicat pe pagina

de internet a programului (www.eurodyssee.eu ), unde sunt prezentate

și condițiile de stagiu ale fiecărei regiuni active.

 Candidaturile se validează la Consiliul Județean Timiș.

 Regiunea gazdă acoperă costurile cu cazarea, cu parcurgerea unor curs

uri de limbă, acordând și o bursă lunară pentru traiul zilnic, pe întreaga

perioadă a stagiulu, care se desfășoară pe o perioadă de trei până la

șapte luni.

Cum particip ?

Informații suplimentare despre întregul proces pot fi solicitate la adresa de e-mail:
atena.chiriac@cjtimis.ro

http://www.eurodyssee.eu/
mailto:atena.chiriac@cjtimis.ro

